
TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA  

 
 

LINHA DE CRÉDITO ABRIL/2020 MAIO/2020 VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

 TAXA MÊS TAXA ANO TAXA MÊS TAXA ANO % PONTOS 
PERCENTUAIS 

Juros comércio 4,76% 74,72% 4,72% 73,92% -0,84% -0,04 

Cartão de 
crédito 

11,24% 259,03% 11,20% 257,48% -0,36% -0,04 

Cheque especial           7,25% 131,62% 7,23% 131,10% -0,28% -0,02 

CDC – bancos- 
financiamento de 
automóveis 

1,42% 18,44% 1,40% 18,16% -1,41% -0,02 

Empréstimo 
pessoal-bancos 

3,32% 47,98% 3,27% 47,13% -1,51% -0,05 

Empréstimo 
pessoal-financeiras 

6,39% 110,29% 6,33% 108,87% -0,94% -0,06 
 

 

TAXA MÉDIA 
 

5,73% 95,15% 5,69% 94,27% -0,70% -0,04 

 
 

Juros do Comércio  
 

Houve uma redução de 0,84%, passando a taxa de 4,76% ao mês (74,72% ao ano) 
em  
abril/2020, para 4,72% ao mês (73,92% ao ano) em maio/2020. 
 
 A taxa deste mês é a menor desde outubro/2014 (4,65% ao mês – 72,53% ao 
ano).  
 
 

Cartão de crédito  
 

Houve uma redução de 0,36%, passando a taxa de 11,24% ao mês (259,03% ao 
ano) em abril/2020, para 11,20% ao mês (257,48% ao ano) em maio/2020. 
  

      A taxa deste mês é a menor desde fevereiro/2016 (11,16% ao mês – 255,94% 
ao ano). 

 

Cheque Especial  
 

Houve uma redução  de 0,28%, passando a taxa de 7,25% ao mês (131,62% ao 
ano) em abril/2020, para 7,23% ao mês (131,10% ao ano) em maio/2020. 
  
A taxa deste mês é a menor desde dezembro/2009 (7,18% ao mês – 129,81% 
ao ano). 
 
 

CDC – Bancos Financiamento de automóveis  
 

Houve uma redução de 1,41%, passando a taxa de 1,42% ao mês (18,44% ao ano) 
em abril/2020, para 1,40% ao mês (18,16% ao ano) em maio/2020. 



  

       A taxa deste mês é a menor da série histórica.  
 
 

Empréstimo Pessoal Bancos  

 
Houve uma redução de 1,51%, passando a taxa de juros de 3,32% ao mês (47,98% 
ao ano) em abril/2019, para 3,27% ao mês (47,13% ao ano) em maio/2019. 
  

       A taxa deste mês é a menor desde janeiro/2014 (3,26% ao mês – 46,96% ao 
ano). 
   

  Empréstimo Pessoal Financeiras  

 
Houve uma redução de 0,94% passando a taxa de juros de 6,39% ao mês (110,29% 
ao ano) em abril/2020, para 6,33% ao mês (108,87% ao ano) em maio de 2020. 
  
 A taxa deste mês é a menor da série histórica. 
  

Taxa Média Pessoa Física 

 
Houve uma redução  de 0,70%, passando a taxa de juros de 5,73% ao mês (95,15% 
ao ano) em abril/2019, para 5,69% ao mês (94,27% ao ano) em maio/2020. 
  
A taxa deste mês é a menor desde janeiro/2014 (5,65% ao mês – 93,39% ao 
ano). 

 


